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 บทน ำ 
 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมที่ “ท ามาก 
ได้น้อย” ไปสู่โครงสร้างแบบใหม่ที่ “ท าน้อย ได้มาก” โดยเปลี่ยน
ความได้เปรียบในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 
ไปสู่ความได้เปรียบด้านเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี  
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเพ่ือน าประเทศไทย 
ออกจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศที่ มี
รายได้สูง โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ที่มีภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ เป็นตัวหลัก และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน ทั้งนี้ 
นโยบายประเทศไทย 4.0 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์และแผน
ระดับชาติที่ส าคัญหลายฉบับ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 



2561) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในกรอบระยะเวลา 20 ปี โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวกับ
ภาครัฐโดยตรงคือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใส่  สะดวก รวดเร็วและเชื่ อมโยงเป็นหนึ่ ง เดียว  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
 ปัญหำและอุปสรรค 
 ในระยะเวลา 1 - 2 ปีที่ผ่านมา การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลและการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 
เป็นไปอย่างล่าช้าในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ การเชื่อมโยง/
บูรณาการข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ ปัญหา
และอุปสรรคที่ส าคัญอาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การ
ลงทุน/พัฒนาและการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ที่ยังไม่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความจ าเป็นในการปฏิบัติงานและการให้บริการ หลาย
หน่วยงานยังไม่ได้น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยงาน เช่น ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อมูลการศึกษา/ประวัติบุคลากร  



การลาฯ) และหลายหน่วยงานยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
กับลักษณะงานและไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต่างจังหวัด และ 2) ทรัพยากร
บุคคลที่มียังขาดความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย
ในการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์บริการและนวัตกรรมใหม่  ๆ เช่น 
ภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก “ผู้น า” ซึ่งเป็นเป็นสิ่งส าคัญที่สุดใน
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตามกรอบนโยบายประเทศไทย 4.0 
จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่จ าเป็นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่นเพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ ความ
จ าเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 หรือคุณสมบัติที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น มีวิสัยทัศน์ จริยธรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น บทความนี้จึงเน้นไปที่การก าหนด
คุณสมบัติของผู้น าและแนวทางส าหรับการขับเคลื่อนนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 เป็นหลัก โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและ
ภาวะผู้น า (Advanced Public Management and Leadership) 
ณ The Institute of Public Administration of Ireland (IPA) 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา 
  



 คุณสมบัติของผู้น ำยุค 4.0 
 ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายที่น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญในการด าเนินงานทั้งของภาครัฐและเอกชน และเป็นที่
แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ระดับประเทศครั้งนี้ไม่ใช่
เรื่องง่าย ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
หรือ “ผู้น ายุค 4.0” ขึ้นมาเพ่ือเป็นกลไกส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0 
โดยคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผู้น ายุค 4.0 นั้น ประกอบด้วย 
 Mind Set มีทัศนคติ มุมมอง หรือแนวความคิดที่ดี ยอมรับ
สิ่งใหม่และเปิดใจพิจารณาถึงเหตุผล ความจ าเป็นและประโยชน์ของ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (ในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลและประเทศไทย 4.0) เช่น มองว่าการเปลี่ยนแปลงคือการ
แก้ปัญหา เป็นความท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา 
แทนที่จะมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นเหตุของปัญหา เป็นต้น   
 Vision มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความสามารถในการมองเห็น
ทิศทาง วิกฤตและโอกาสที่จะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้ชัดเจน บนพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ไม่ใช่
ความเพ้อฝัน พร้อมทั้งสามารถน าผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นมา
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนและพัฒนาเพ่ือให้องค์กรสามารถแก้ไข
วิกฤต หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นเพ่ือสร้างประโยชน์และน าองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ดีขึ้นในอนาคตได้  



 Ethics มีจริยธรรม/คุณธรรม คือ มีความประพฤติถูกต้อง
เหมาะสมและอยู่ภายใต้กฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม หรือจารีต
ประเพณีท่ีดีงาม ตลอดจนมีความรับผิดชอบ สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและสร้างความเชื่อม่ัน/ศรัทธาแก่ผู้ตามได้ 
 Influence มีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อ่ืน สามารถ
ชักจูงหรือโน้มน้าวบุคคลอื่นให้เปลี่ยนความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม 
การปฏิบัติ ฯ ไปในทิศทางที่ดี ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ร่วมกันได ้ 
 Communication มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการไปสู่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายได้แบบง่าย กระชับ
และชัดเจน (Simple, Concise and Clear) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบถึงสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเหตุผลและเป้าหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
 Collaboration สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลากรและ
ทีมงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
ทั้งภายใน/ภายนอกหน่วยงานและองค์กร  
 Commitment ความมุ่งมั่น ทุ่มเทและอุทิศพลังกาย ใจและ
ความเชื่อ เพื่อสนับสนุนและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง 
 Critical & Creative Thinking มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
คิดนอกกรอบ กล้าทดลอง น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมส าหรับการ
แก้ปัญหา การคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 



 Coaching and Mentoring คือ มีความสามารถในการฟัง 
เข้าใจและตั้งค าถามที่ดี เพื่อใหส้ามารถดึงความรู้ความสามารถของ
ทีมงานออกมาใช้ในการค้นหาเป้าหมาย การพัฒนา/ตัดสินใจและ
การท า ง าน ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ (Coaching) รวมทั้ง
ความสามารถในการสอนงานหรือแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูก
ทีมให้สามารถแก้ไขและปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วาง
เอาไว้ (Mentoring) 
 Emotional Intelligence มีความฉลาดทางอารมณ์ หรือ
ความสามารถในการจัดการกับความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ที่
เกิดข้ึนทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือควบคุมความคิดและการกระท าได้
อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับการท างานและเป้าหมายของทั้ง
ตนเอง ทีมงานและองค์กร 
 Digital technology เ ป็ นผู้ ที่ รู้ เ ท่ าทั น เทคโน โลยี และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ รู้ว่าส่วนใดเป็นประโยชน์และส่วนใดอาจเป็นโทษ 
รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่มาใช้
ในการสร้างประโยชน์หรือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ตนเอง ทีมงานและองค์กร
ได้อย่างสร้างสรรค์ แตกต่างและมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
 Change Agent ก า ร เ ป็ นตั ว แทน หรื อผู้ น า ก า ร คว าม
เปลี่ยนแปลงที่สามารถจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ 



รวมทั้งสามารถสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กรได้ 
 กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำหรับผู้น ำยุค 4.0 
 การน าอย่างมีประสิทธิภาพของผู้น ายุค 4.0 เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 โดยโมเดลหรือกระบวนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่
หลายแบบที่ส่วนใหญ่มีเนื้อหาส าคัญของการด าเนินงานคล้าย ๆ กัน  
ซึ่ ง ในบทความนี้  จะขอน าเสนอกระบวนการขับเคลื่อน การ
เปลี่ ยนแปลงที่ เ รี ยกว่ า  APEX model ซึ่ งประกอบด้ ว ย  4 
กระบวนการหรือข้ันตอนหลัก ดังนี้  
 Assess การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพเริ่มจากการ
ประเมินปัจจัยภายในและภายนอก เช่น นโยบาย/แผนระดับชาติ 
เทคโนโลยี บริบทขององค์กร เพ่ือให้เข้าใจเป้าหมายของการ
เปลี่ยนแปลง และก าหนดวิสัยทัศน์และผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจน
ในการปรับตัวให้สอดคล้องและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น 
 Prepare การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจน รวมทั้งการเรียงล าดับความส าคัญของงาน/กิจกรรม/สิ่งที่
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง การก าหนดระยะเวลา/ทรัพยากรที่จ าเป็น 
การสร้ างทีมงานและแนวร่วมในการขับเคลื่ อนให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง  



 Engage การสื่อสาร รับฟังและพูดคุยระหว่างบุคลากรและ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดอารมณ์ร่วมในการด าเนินงาน การใช้
ทรัพยากรและเวลาร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการรับ
ฟังข้อมูลและความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมเพ่ือใช้ในการปรับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 Execute เป็นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่
การปฏิบัติหรือลงมือท าอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้และวางต าแหน่ง 
บุคลกรให้ตรงกับงาน (Put the right man on the right job) 
รวมทั้งสร้างระบบในการสื่อสาร การตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ 
 แนวทำงกำรพัฒนำผู้น ำยุค 4.0 
 ผู้น ายุค 4.0 จะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากประเทศไทย  
3.0 เป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้
ทั้งศาสตร์และศิปล์ในการจัดการ ดังนั้น ผู้น าจะต้องมีคุณลักษณะที่
จ าเป็นและสามารถขับเคลื่อนกระบวนการหรือขั้นตอนหลักพ้ืนฐาน
ส าหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นได้ โดยมีแนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะความเป็น
ผู้น าบุคลากรภาครัฐดังนี้ 



 จัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือปรับปรุงหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (เช่น 
ส านักงาน ก.พ.) ให้มีหน้าที่หลักในการดูแลงานด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมภาวะผู้น ายุค 4.0 รวมทั้งความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
ทีจ่ าเป็นส าหรับผู้น าและบุคลากรทุกระดับของภาครัฐโดยเฉพาะ  
 สร้างโมเดลหรือหลักสูตรส าหรับพัฒนาศักยภาพของผู้น า
ภาครัฐในยุคประเทศไทย 4.0 ให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะเบื้องต้น
ตามที่ก าหนดไว้ข้ างต้น  รวมทั้ งการสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับ
กระบวนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงส าหรับผู้น าในยุค 4.0  
 สร้างหลักสูตรส าหรับพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่
จ าเป็นส าหรับผู้น าและบุคลากรภาครัฐ (อาจขอความร่วมมือหรือให้
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล - สพร. เป็นผู้ด าเนินการหลัก) เพ่ือให้
ผู้น ายุค 4.0 มีองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่เพียงพอต่อการใช้
งานและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัลและ
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์กรมีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและการเป็นฟันเฟืองที่มีศักยภาพมาก
ขึ้นในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้น ายุค 4.0 
 สร้างระบบ e – Learning ของหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้น 
เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถศึกษาด้วยตนเอง 
ได้ด้วยความสะดวกจากทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ รวมทั้งจัดการ



ฝึกอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับหลักสูตรที่มีความ
จ าเป็นต้องเรียนรู้จากการลงมือท าหรือการปฏิบัติงานจริง 
 ก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับส่งเสริมให้ผู้บริหารหรือ
ผู้น าภาครัฐ (โดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็น CIO - Chief Information 
Officer) เข้าเรียนรู้ (ออนไลน์) หรือฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้น โดยอาจให้เป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษส าหรับหน่วยงานที่
ผู้บริหารผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของผู้น ายุค 4.0 หรือเจ้าหน้าที่ใน
ระดับต่าง ๆ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลอยู่ในเกณฑ์หรือระดับที่
ก าหนด เพ่ือกระตุ้นและพลักดันให้หน่วยงานเห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้น าและเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็น
ก าลังหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัลและ
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 บทสรุป 
 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่โครงสร้างแบบ
ใหม่ที่ “ท าน้อย ได้มาก” โดยใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเพื่อน าประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยมียุทธศาสตร์
ส าคัญคือการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเป็น 
แกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 แต่อย่างไร
ก็ตาม การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวและการขับเคลื่อน



ประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นไปอย่างล่าช้าในเกือบทุกด้าน 
โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 
การให้บริการ การเชื่อมโยง/บูรณาการข้อมูลและการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น บทความนี้จึงได้น าเสนอคุณสมบัติของ
ผู้น ายุค 4.0 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส าหรับผู้น ายุค 4.0  
และแนวทางการพัฒนาผู้น ายุค 4.0 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและ
ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าความรู้และแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้
กล่าวมาในบทความนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่และยังไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์หรือดีที่สุด 
แต่อย่างน้อย ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาบางส่วนของบทความนี้
อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้บ้างไม่มากก็น้อย  
 การเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูงเป็นสิ่งที่ท้าทายการบริหารงานทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนผ่านในระดับประเทศซึ่งมี
องค์ประกอบหรือปัจจัย ในการด าเนินการและการขับเคลื่อน 
เพ่ือไปสู่ความส าเร็จที่ซับซ้อนและหลากหลาย ดังนั้น “ผู้น า”  
ซึ่งเป็นหัวใจหรือแกนหลักของการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อความส าเร็จที่จะเกิดขึ้น การมีผู้น าที่มี
คุณสมบัติของผู้น ายุค 4.0 เช่น มีทัศนคติ วิสัยทัศน์และทักษะใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
จะเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติ



ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามเป้าหมายของประเทศไทย 
4.0 ที่ได้วางเอาไว้ ต่อไปในอนาคต 


